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l. DATA, HORA e LOCAL: 27.O2.2O19, às 14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,

pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

ttt. COUpOStÇÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DAC.008/20í9 - Propôe-se à Diretoria Executiva
aprovar a Contratação, por meio de licitação, de empresa para serviços de
agenciamento de viagens, para cotação, reserva, marcação, remarcaçáo e
cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, emissão de seguro
de assistência em viagem internacional e locaçâo de veículos para a MSG, com preço
máximo estimado de R$ 489.080,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil e oitenta
reais), pelo período de 12 meses; 2. PRD mSG.DF.004/20'19 -Aprovar o Aditamento n.o

001 ao Contrato n.o 01112018, firmado com a Dressler Contabilidade Empresarial S/S
EPP, oriundo do Pregão Presencial n.o 003/2018, para prorrogar a sua vigência pelo
prazo 60 (sessenta dias), com cláusula de morte súbita e aviso prévio de 30 (trinta)
dias, acrescendo seu valor em R$ 124.470,16 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos

e setenta reais e dezesseis c,entavos); 3. Assuntos Gerais: 3.1. Apresentação da Diretoria
Técnica sobre a liberação da SE Santa Bárbara do Oeste; 3.2. Apresentação da Diretoria
Técnica sobre a situação geral do empreendimento; 3.3. Apresentação pela Diretoria de
Administração e Compliancê do novo Regulamento lnterno de Licitações e Contratos; 3.4.
Deliberação sobre o cancelamento do expediente de 2 (dois) dias úteis, para a realização da
mudança na infraestrutura da MSG; 3.5. Apresentação da Diretoria de Meio Ambiente e
Fundiário sobre o status das liberações fundiárias.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DAC.008/2019 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que o contralo com a agência de viagem se encerrará em agosto de 2019,
mas o saldo está próximo de se esgotar, fazendo-se necessária nova contratação, posto que
não cabe prorrogaçâo, ante o fim do saldo contratual. O colegiado de Dirêtores, por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.DAC.008/20í9;

2. PRD MSG.DF.0O4|2019 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que o
contrato precisa ser aditado, enquanto se finaliza o processo licitatório. Assim, pede

autorização para iniciar novo processo de contratação, através de licitação. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DF.004|2O19;

3. Assuntos Gerais: 3.1. O DiretorTécnico, Sr. Jorlei Carvalho, realizou, para a Diretoria
Executiva, apresentação sobre a liberação e inÍcio da operação da SE Sania Bárbara do -\--
Oeste; 3.2. O Diretor Técnico, Sr. Jorlei Carvalho, realizou apresentaçáo sobre a siluaeáo a,z)
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gêral do empreendimento; 3.3. O Diretor de Administraçáo e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que recebeu recomendação da auditoria independente da Copel para
ajustar âlguns itens no rêgulamento lnterno de Administraçâo e Contratos, o quê foi rêâlizado.
Assim, apresenta o novo RILC, para aprovação da Diretoria Executiva. O colegiado de
diretores, por unanimidade, aprovou o novo Regulamento lnterno de Licitações ê
Contratos; 3,4. O Diretor deAdministração e Compliance, Sr. Paulinho Dalmaz, informou que,
diante da solicitaçáo da acionista Furnas em compartilharmos a estruturâ do escritório com
outras 4 (quatro) SPEs, com o objetivo de reduzír os custos de administração, faz-se
imperativa a instalação das empresas no escritório da MSG e readequação da equipe da MSG
no espaço existente, sendo necessário quê a MSG náo tenha expediênte por 2 (dois) dias
úteis, suficientes à conclusão da insialação pelas empresas e readequaçâo das equipes da
MSG. Assim, submete à Diretoria Executiva para deliberaçâo acerca de quais dias não haverá
expediente para a realização da mudança. O colegiado de diretores, por unanimidade,
deliberou que não haveÉ expediente nos dias 07 e 08 de março, determinando que não
haverá contagem dê prazos internos nos dias mêncionados; 3.5. O Diretor de Meio
Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, realizou apresentação sobre a situação fundiária
atual.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a trata( foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores prêsêntes.

Diretoria: / Z-<F\
Luiz Eduardo Sebastiani
Diretor-Prêsidente lnierino
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